
Gemensam utvecklingsgrupp 14 december 2020 
 

Tema: Personligt stöd 
Presentationen av FACT utgår på grund av sjukdom. Vi försöker boka in den på ett möte under våren 
i stället. 

Samordnad individuell plan (sip) 
Anna Åkerman, psykiatrisamordnare och Erik Bengtsson, ansvarig för Mina planer på 
socialförvaltningen presenterar Samordnad individuell plan (sip). Sip kan du får när du behöver 
samordnade insatser från flera olika aktörer. Du går till din kontakt i hälso- och sjukvården eller 
kommunen för att få en sip.  

Har du behov av det ska vi kalla till ett sip-möte och se till att rätt personer kommer. Du själv ger 
önskemål om vilka du vill ha med, men de kallade verksamheterna avgör vem som är bäst lämpad. 
Alla som kan tillföra något är välkomna. Mötescirkel är ett hjälpmedel för att få tryggare möten. 

Mina planer är systemet där tjänstepersonerna skapar kallelser och dokumenterar. Nu kommer du 
snart att kunna logga in på 1177.se med e-legitimation och se din plan där. 

Vi ska också kunna delge dokumenteringen snarast i pappersform, helst redan i samband med möte 
(om det finns tillgång till skrivare). 

 

PO Skåne 
Tinna Bogren Niemi, Jonna Frisch, Cecilia Svensson, Maja Borgqvist och Alexandra Stromidlo är 
personlig ombud på PO Skåne, som är en brukarstyrd organisation via RSMH och 
Schizofreniföreningen. För att får ett personligt ombud ska du ha en allvarlig psykisk problematik som 
ger stor påverkan i vardagen. Du kan vara 18 år och uppåt. Vi utför inte saker år personer, vi är 
hjälpen till hjälpen. Vi jobbar efter ledorden återhämtning och egenmakt, tillsammans med klienten 
så långt som det är möjligt och personen önskar.  

Vi för inga journaler och lämnar bara ut information med klientens samtycke. Stödet ät frivilligt och 
kostnadsfritt. Vi gör en tidsbegränsad överenskommelse om samarbete, tills du har fått det stöd du 
behöver på annat sätt. 

Vi utför ingen vård, behandling eller andra insatser. Vi tar inte över uppgifter som ska utföras av god 
man, förvaltare eller boendestöd. Vi gör inte heller sip:ar. Dessutom jobbar vi med att identifiera 
systemfel och brister och har i normala tider även utåtriktad verksamhet. 

 
Brister i samverkan 
Lokalt samråd för psykiatri vill lära av de brister som uppkommer under ett år och vad de beror på. Vi 
samlar in rapporter under året och en arbetsgrupp sammanställer en rapport. Det är viktigt att ha 
dialogen mellan det berörda verksamheterna först och ange i rapporten av bristen vilka åtgärder 
man har gjort. 

Tidigare år har det varit vanligt med kommunikationsproblem, sip (kallelser i Mina planer fungerade 
inte, bland annat), rutiner, brist kompetens och brist i förståelse. Brist på resurser ska inte vara en 
orsak, men en faktor som ibland spelar in. 



 
Övriga frågor 
Digital jul 
Pernilla Kvist och Bitte Wikström undrar om det går att sy ihop en digital julfika för personer som 
sitter ensamma? Fontänhuset har digiala möten för sina medlemmar och ställer gärna upp här också. 

 
Rekrytering med brukardelaktighet 
Petter Falk från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet är en av tre forskare som följer 
Helsingborgs stads arbete med brukardelaktighet vid rekrytering. Vi vill ha bättre förståelse för vad 
som fungerar och inte. Vad värderar brukare? Arbetsmarknadsförvaltningen och skol- och 
fritidsförvaltningen vill också testa konceptet med sina målgrupper. Ett mål är att det ska bli självklart 
att involvera brukare och att alla ska se det organisatoriska värdet av det och att rutinen för detta ska 
vara konsekvent. 

 

Coronapåverkan 
David Bergström påminner om att alla gärna får meddela ändringar i föreningarnas verksamheter på 
grund av covid-19 till honom för att hålla den här sidan uppdaterad: 
https://oppnasoc.helsingborg.se/information-om-socialforvaltningens-arbete-i-samband-med-
corona-spridning/frivilligorganisationer-och-corona/ 

Sidan används av stadens verksamheter, för att hänvisa personer som behöver stöd rätt och som 
underlag för socialförvaltningens krisledning. 

Den 21 december fattar socialnämnden beslut om extra föreningsbidrag för covid-19 för 2020. Det 
kommer även att finnas extramedel att söka för 2021. Du ansöker genom formuläret för 
utvecklingsbidrag på helsingborg.se. Kontaktperson är Hanna Hall: hanna.hall@helsingborg.se. 

 

Nästa möte  
• 18 januari: IOP-avtal (Tora Törnquist, Nätverket – idéburen sektor Skåne) 
• 15 februari: Tema ej klart 
• 15 mars: Nära vård (Lotta Green Dahlberg, processledare för vårdsamverkan) + anhörigstöd 

(Marina Asplund, anhörigstrateg på vård- och omsorgsförvaltningen) 
• 19 april: Våld i nära relation (Familjevåldsenheten) 
• 17 maj: Tema ej klart 

Teman vi jobbar på, där deltagare och datum inte är klara är just nu suicidprevention, delaktighet för 
ungdomar och hederskultur. 

Skicka gärna in ytterligare förslag på teman till david.bergstrom@helsingborg.se. 

 

Tack för i år, god jul och gott nytt år! 
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